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Resumé
Vores koncept er simpelt og godt. Vi laver fuglehuse i Danmark, får donationer i bytte for dem og
bruger alle midlerne herfra til at etablere bysamfund i det fattige østafrikanske land, Burundi. Det er
udviklingsbistand i en helt ny og folkelig forankret udgave. Det gør en forskel både herhjemme og i
Burundi. Herhjemme involveres skoler, institutioner, væresteder og kunstnere, som maler
fuglehuse om til små kunstværker. Husene leveres til de som donerer midler til foreningen, husene
pynter i landets haver og minder ejeren om, at udviklingsbistand nytter. Pengene bruges på
landsbyprojekter, hvor vi gennem vores centrale samarbejdspartner i modtagerlandet, Byg1By
Burundi, bl.a. uddanner fattige, så de kan få en indtægt, og selv kan kæmpe sig ud af
fattigdommen.
Byg1By anvender en holistisk tilgang til udrydelse af fattigdom, dvs. der bidrages til en bred vifte af
aktiviteter, som hver især understøtter hinanden. Bl.a. gives der støtte til bygning af huse, øgning
af landbrugsproduktion, forbedringer indenfor hygiejne, sanitet og vandområdet, forbedringer af
sundhedstilstanden og start af indkomstskabende aktiviteter. Et grundlæggende princip er, at det
er bistand i øjenhøjde med befolkningen.
Byg1By arbejder med hjælp til selvhjælp. Vi donerer ikke hele udgiften til et projekt, men kræver, at
modtagerne selv bidrager. Vi støtter iværksættere med en kommerciel tilgang, gode ideer, der
sikrer, at vores projekter er lokalt forankret, holdbare og giver målgrupperne et opmuntrende skub i
den rigtige retning: At klæde folk på, så de selv er i stand til at arbejde sig ud af fattigdommen og
sætte nye mål for fremtiden. De forretningsmæssige projekter, der modtager støtte, er opbygget ud
fra den danske andelstankegang, som både inkluderer alles medbestemmelse og økonomisk
levedygtighed.
Vi har doneret omkring 1 million kr. til Kamakara, det landsbyområde vi indtil nu har støttet i det
nordvestlige Burundi. Da købekraften i Burundi er væsentlig større end i Danmark, er
udviklingseffekten heraf betydelig højere.

1. Vores formål
Byg1By har til hensigt at hjælpe landsbyer i et af verdens fattigste lande, Burundi, til at opnå et
bæredygtigt grundlag for fred og velstand, således som det må ytre sig på Burundis præmisser.
Det indebærer, at vi yder hjælp til selvhjælp, herunder at opbygge en administrativ, lokal struktur,
som er u-korrupt og som hviler på demokratiske principper, idet vi tager andelsbevægelsens
metoder i anvendelse.
Dette er reflekteret i foreningens formålsparagraf og værdigrundlag:
a. Foreningens hovedformål er at støtte udviklingsprojekter i Burundi, som er forankret, ejet og
drevet lokalt og som er baseret på Byg1Bys værdigrundlag.
b.

Foreningen styrker sin aktivitet i Burundi gennem samarbejde med danske og udenlandske
partnere med et lignende værdigrundlag.

!1

c.

Foreningen formidler viden og forståelse i Burundi for udviklingsprojekter baseret på Byg1Bys
værdigrundlag, sammen med lokale partnere.

d.

Foreningen vil bl.a. ved produktion, kunstnerisk dekoration og salg af fuglehuse i Danmark
oplyse om sit virke og om nytteværdien af folkeligt forankrede udviklingsprojekter og
udviklingsbistand.

Foreningens værdigrundlag er baseret på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, og
bygger grundlæggende på princippet om hjælp til selvhjælp. Byg1By er en non-profit organisation.

2. Resultater
De aktiviteter som foreningen har støttet fra 2010 til 2017, har alle været i Kamakara, et samfund i
det nordvestlige Burundi, hvor der bor tidligere internt fordrevne samt hjemkomne burundiske
flygtninge fra Tanzania, Rwanda og den Demokratiske Republik Congo. Der er 375 familier i
Kamakara, med over 2.000 beboere. Det er intentionen at udvide aktiviteterne til andre lignende
samfund i samme område at landet, med brug af erfaringerne fra Kamakara.
I kort form er der indtil nu opnået følgende hovedresultater i Kamakara med Byg1By finansiering:
• 30 huse bygget i Kamakara;
• 200 køkkenhaver etableret
• 360 forbedrede ovne installeret
• 19 toiletter etableret
• 1 cykel ambulance funktionsdygtig
• 3 vandopsamlingstanke etableret
• 1 forsamlingshus bygget
• 1 frisørsalon etableret
• 1 sæbefabrik bygget og igangsat
• 1 snedkerværksted etableret
• 1 funktionsduelig systue etableret
• 2 solenergi kuffertløsninger leveret
• 375 solcelle anlæg leveret
• Små andelsforeninger igangsat

3. Vigtige samarbejdspartnere
Vi har to grupper af samarbejdspartnere.
I Burundi er vores vigtigste samarbejdspartner Byg1By Burundi, som er en selvstændig forening
med egen bestyrelse, etableret i Kamakara og som er underlagt lovgivningen i Burundi. Der er
indgået en generel samarbejdsaftale mellem Byg1By Danmark og Byg1By Burundi. For hvert
støttet projekt indgås der en projektaftale med beskrivelse af formål, resultater og budget.
Samarbejdsaftalen specificerer, at både Byg1By Danmark og Byg1By Burundi til enhver tid fuldt ud
skal respektere FNs Global Compact samt overholde Byg1Bys anti-korruptions adfærdskodeks.
Byg1By Burundi holder kontakt til de lokale myndigheder, inklusive Borgmesteren i Kamakara,
Borgmesteren i Rugumbo Kommune og Guvernøren for Cibitoke provinsen.
Desuden arbejder vi i Burundi sammen med:
• Pacha Soap, der via sæbefabrikken i Kamakara sikrer produktion og distribution af sæbe til
skoler
• Shape International, som leverer vandrensningsudstyr og opfører vandtanke i Kamakara
• Imagine Burundi, der på projektbasis implementerer aktiviteter i Kamakara
I Danmark er vores vigtigste samarbejdspartnere:
• STARK, der leverer råmaterialer til fuglekasser
• Ingvarsen Ringsted, som skærer plader op til fuglekasser
• VELUX fonden, som donerer værktøj

!2

•
•
•
•
•
•
•
•

Ellebækskolen, som lader os låne deres sløjdlokale
Grupperne af 50+, der samler fuglekasser
Kunstnere, som dekorerer fuglekasser
Den store gruppe af frivillige, institutioner og skoler, som rundt omkring i landet afholder
aktiviteter til gavn for foreningen
Mit Hjem er Mit Slot, Køge Torv og andre, der stiller stadeplads til rådighed
Dansk Ornitologisk Forening, der giver råd og vejledning om optimal formgivning af fuglehuse
Viva Energi, der leverer solcelleanlæg til Kamakara
Little Sun, etableret af Olafur Eliasson, der leverer solceller til familierne i Kamakara

4. Målgruppen i Burundi
Den gennemsnitlige indkomst for en person i Burundi er kun 5 kr. per dag. Ved fødslen er der
typisk udsigt til en levealder på 57 år. En kvinde vil ofte føde 6 børn gennem sin levetid. 5 % af
børnene dør inden de bliver 1 år. 60% af børnene kommer i skole og af disse gennemfører totredjedele deres folkeskole. Disse tal er gennemsnit for Burundi. Byg1By støtter mennesker i
Kamakara, hvor levevilkårene er endnu mere udfordrende.
Vi gør en ihærdig indsats for at forbedre levevilkårene for de allerfattigste – på både kort og lang
sigt – med et specielt fokus på at give kvinderne mulighed for at sikre familiernes opretholdelse,
herunder at vedligeholde og udbygge de produktive muligheder, der er i Kamakara. Vi bygger på
erfaringerne fra andre afrikanske lande, hvor effekten er højest, når kvinder er i centrum for støtte i
de fattige landområder.

5. Vores sociale indsats i Danmark
Udover den direkte positive sociale effekt de donerede beløb har i Burundi, bidrager vi på forskellig
vis til, at nogle grupper af mennesker i Danmark får et forøget og meningsfuldt indhold i
tilværelsen. Eksempler herpå skolebørn, der gennem maling af fuglekasser til Byg1By samtidig får
en forståelse for, at det giver mening at støtte i den fattigste del af verden; udviklingshæmmede,
der på kunstskoler som f.eks. Bifrost eller LIV Billedskole får mulighed for at udtrykke deres
kunstneriske kreativitet på en alternativ måde og med et direkte formål; og grupperne af 50+ der
hyppigt samles for at fremstille fuglekasser og samtidig have et socialt samvær.

6. Foreningens indtægter og udgifter
Til og med 2016 har foreningen i alt indsamlet omkring 1 million kr. Det forventes, at det
indsamlede beløb, eksklusive større fondsansøgninger, i 2017 vil ligge mellem 250.000 og 300.000
kr.
Vores primære indtægt har indtil nu været fra fuglekasserne. Omkostningen til materialer ved
fremstilling af de dekorerede fuglekasser er i gennemsnit kun 17 kr. Alle i hele processen – fra
opskæring af træplader til samling og dekorering af kasser - arbejder gratis. De som ønsker et
fuglehus samt at støtte foreningens formål, kan donere et beløb og modtager som tak herfor et
dekoreret fuglehus. De således modtagne donationer anvendes fuldt og helt til aktiviteter i Burundi.
Donationen skal være os i hænde inden eller samtidig med leveringen af fuglekasserne. Vi lakerer
kasserne med skibslak, men yder ingen garanti for holdbarhed.
Endvidere modtager foreningen gaver fra fonde og private. Der er indgået en aftale med
Merkurfonden, således at øremærkede donerede midler til Byg1By kan opnå skattefradrag, hvis de
indbetales gennem Merkurfonden. Byg1By arbejder på, at andelen af gaver fra fonde vil udgøre en
voksende andel af foreningens samlede indtægter i fremtiden.
Foreningen modtager også medlemskontingenter. Kunstnere er gratis medlemmer, men flere
betaler alligevel kontingent. Der er p.t. ca. 70 medlemmer, som indbringer ca. 7.000 kr. årligt.
Indtægterne herfra anvendes til at dække foreningens administrationsomkostninger – hjemmeside,
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printning, bankomkostninger, medlemsskaber mv. Da en af styrkerne ved Byg1By er, at de
donerede beløb fra fuglekasser, bortset fra materialeomkostningerne, går ubeskåret til aktiviteter i
Burundi, er det nødvendigt at holde omkostninger til administration på et absolut minimum.
Princippet er, at de årlige omkostninger hertil ikke må overstige det samlede medlemskontingent.
Ved ekstraordinære driftsomkostninger dækkes disse af indkomne gaver, som ikke er øremærket
et bestemt formål. Afholdelse af udgifter, der ikke er knyttet til normal drift, kræver formandens
forhåndsgodkendelse.
Ingen modtager løn eller honorar for at udføre arbejde eller aktiviteter for foreningen og
bestyrelsesmøder afholdes i vid udstrækning via en kombination af fremmøde og brug af Skype.
Nyhedsbreve publiceres kun elektronisk og al kommunikation med medlemmer foregår via e-mail.
For at minimere omkostningerne arrangeres distribuering af fuglekasser til og fra kunstnere
desuden så vidt muligt gennem Facebook for at finde køremuligheder. Det samme gælder, når
bestyrelsesmedlemmer eller andre rejser mellem eller indenfor landsdele eller når
transportmuligheder i øvrigt byder sig. Forsendelsesomkostninger for fuglekasser dækkes af
modtagerne af disse. Vi anvender ikke indsamlede midler på markedsføring, men bruger mund-tilmund metoden samt de senere beskrevne virkemidler.

7. Styrker og svagheder
Styrker:
• Der er særdeles gode muligheder for vores virke, da vi er de eneste som er tilstede med dette
unikke koncept: Smukke fuglekasser og effektivt velgørenhedsarbejde.
• Vi yder reelt effektiv bistand til Burundi for pengene, idet vores omkostninger er ekstremt lave.
• Alle involverede i projektet er meget engagerede i ideen.
Svagheder:
• Byg1By har hidtil været for personafhængigt. Der er igangsat en udvikling, som gerne skulle
gøre foreningen mere uafhængigt af enkelt personer.
• Vi er sårbare over for kritik, fordi vi prætenderer høj moral, og den mindste sprække i vores
adfærd vil svække projektet. Vi har derfor indført et strengt adfærdskodeks for alle
interessenter, inklusive underleverandører, inkluderende krav om at leve op til FNs Global
Compact og vores anti-korruptions regler.
• Et maksimum for antal dekorerede fuglekasser i landets haver, hvilket kan mindske
donationerne til Byg1By Burundi. Dette søges imødegået ved en ekstra indsats for at opnå
fondsmidler.

8. Promovering af foreningen
Foreningen promoveres via vores hjemmeside www.byg1by.dk, på vores Facebook side samt på
en række markedspladser, messer og udstillinger, hvor vi har mulighed for at få en fri stadeplads.
Den sidste metode giver mulighed for i øjenhøjde med folk at fortælle om for foreningen og søge
deres støtte til formålet. Nogle gange udvides dette med prøvesmagning af mad fra Burundi og
salg af mindre effekter herfra. Endvidere bruges lokale honoratiores som konferenciers. Herved
sikres god lokal pressedækning. Fuglekasserne udleveres sammen med en kort beskrivelse af
foreningen og kontaktoplysninger. Der søges pressedækning til relevante begivenheder via vores
netværk hos massemedierne. I 2016 lavede Søren Ryge en udsendelse i DR om vores
dekorerede fuglekasser, hvilket stærkt har forøget kendskabet til foreningen.
En typisk donor til Byg1By er en haveejer, der udover at ønske en flot dekoration i haven også vil
støtte et godt formål. Der er også mange, som benytter Byg1Bys fuglekasser som en gave. I
Danmark er der næsten 1,5 millioner parcel- og rækkehuse, som alle har et større eller mindre
udenoms areal til rådighed. Dette er den ene af vores målgrupper. Indtil nu har Byg1By leveret
omtrent 6.000 fuglekasser. Den anden målgruppe er de fonde, store som små, som ønsker at
bidrage til opfyldelsen af Byg1Bys formål. Eksempler herpå er Gisselfeld Kloster, Merkurfonden og
VELUX, der hver på sin måde støtter Byg1By.
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9. Organisering af foreningen
Foreningens højeste organ er generalforsamlingen. Bestyrelsen mødes 4-5 gange årligt efter
behov. Bestyrelsen arbejder ud fra en vedtaget forretningsorden.
Endvidere har foreningen fastsat arbejdsgange for regnskabs- og administrative rutiner:
• Daglig bogføring udføres af regnskabsfører
• Medlemsregistrering udføres af kasserer
• Regnskabsopfølgning og årsregnskab udføres af regnskabsfører og kasserer
• Vi er ikke momspligtige
• Bestyrelsen overvåger løbende regnskaberne
• Generalforsamlingen godkender regnskab og budget
Byg1By anvender bestyrelsens private hjem til mødeformål. Desuden benyttes diverse
værkstedsfaciliteter, dels private, dels på skoler, som velvilligt stiller deres faciliteter til rådighed.

10. Bestyrelse og kontaktdata
Foreningens adresse:

Bestyrelsesmedlemmer per 29.3.2017:
Bjarne Larsen Kron, Formand
Knud Koldkjær, Næstformand
Gunnar Hansen, Kasserer
Anselme Bankambona, Sekretær
Thorkild Høy
Susanne Mcintyre
Kristian Bendix Pedersen
Suppleanter:
Kristina Villén
Jørgen Jørgensen
Revisor: Carsten Hoff
Regnskabsfører: Inge Bendix

Byg1By
Højelsevej 3
4623 Lille Skensved
Web: www.byg1by.dk
CVR: 28895992
E-mail: bjarne.wes @ gmail.com
Tlf.: 23 25 40 69
Bank: Nykredit, Ringsted afdeling.
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